Bericht aan LTO leden over stand van zaken Deutsche Bank Nederland
LTO Nederland heeft een derde gesprek gevoerd met Deutsche Bank Nederland N.V, de heer H. Erbe
en de heer K. Hoving, respectievelijk Chief Risk Officer en CEO van Deutsche Bank Nederland N.V.
Van de zijde van Deutsche Bank is nogmaals bevestigd dat zij in redelijkheid en billijkheid problemen
met agrarische ondernemers wil oplossen bij kredietverlening. Binnen de bank is daarover met de
regio's gecommuniceerd. Tevens heeft de bank op 11 april jl. in een pers interview aangegeven dat
klanten in de week van 15 april zullen worden geinformeerd over de aangescherpte focus van de bank
gericht op ontwikkeling als internationale zakenbank. Met de klanten voor wie Deutsche Bank
Nederland N.V. niet langer de geschikte bank is, neemt de bank de komende maanden contact op om
de overstap naar een andere bank te bespreken.
Deutsche Bank geeft aan globaal langs de volgende 3 lijnen te handelen:
1.

Als een agrarisch bedrijf een aantal leningen bij de bank heeft die nog doorlopen, dan worden
deze niet beeindigd, lopen deze gewoon door en komt de bank haar contractuele
verplichtingen na. De ondernemer krijgt een brief van het klant contact centrum van de bank in
Amsterdam en kan daarover contact opnemen met de bank (020 – 798 17 00 /
kcc.amsterdam@db.com). Wil de ondernemer zijn bedrijf uitbreiden, bijvoorbeeld via
grondaankoop, dan zal hiervoor in eerste instantie bij een andere bank aangeklopt moeten
worden.

2.

Als een van de leningen op korte termijn afloopt terwijl een aantal nog doorloopt en de
ondernemer wil nu al zijn gehele financiering overbrengen naar een andere bank, dan gaat de
bank in overleg met de ondernemer over het al dan niet in rekening brengen van boeterente.
De bank zal naar billijkheid en redelijkheid handelen om zoveel mogelijk knelsituaties te
voorkomen, maar kan geen algemene uitspraak doen over boeterentes. De situatie per bedrijf
wat betreft zekerheden, leningen en de looptijd daarvan verschillen daarvoor te veel. Indien
het onderbrengen van een lening bij een andere bank niet slaagt, dan zal Deutsche Bank een
aanbod doen voor herfinanciering. De beoordeling vindt echter wel plaats volgens de reguliere
criteria van kredietbeoordeling.

3.

Als de boeterente te hoog zou zijn, mede beinvloed door de hoogte van leningen en
looptijden, dan wordt de lening verlengd voor bepaalde korte tijd. Ook hier vindt de
beoordeling echter wel plaats volgens de reguliere criteria van kredietbeoordeling. Mocht de
rente in de komende tijd gaan stijgen, dan ontstaat er in ieder geval een gemakkelijker
uitgangssituatie voor de agrarische ondernemer om zijn bedrijfsfinanciering desgewenst bij
een andere bank onder te brengen aangezien boeterentes dan waarschijnlijk lager zullen zijn.

Binnen de bank is behandeling van agrarische dossiers belegd bij een afdeling onder leiding van de
heer E. Mueller.
LTO Nederland heeft tevens de afspraak gemaakt dat specifieke, concrete knelsituaties van
agrarische ondernemers door LTO kunnen worden voorgelegd aan de bank. Deze zullen dan worden
beoordeeld door de Raad van Bestuur van Deutsche Bank Nederland N.V. Mocht u die bij LTO willen
melden, dan graag via het Informatiecentrum LTO Noord (088 – 888 66 44 / info@ltonoord.nl).
Tot slot is afgesproken dat er, indien gewenst en noodzakelijk, over ca. 6 weken eventueel verder
overleg plaatsvindt tussen LTO Nederland en Deutsche Bank over de stand van zaken.
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